Załącznik do Zarządzenia Nr 297/17
Burmistrza Krasnobrodu z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Regulamin przyznawania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających
azbest, znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w gminie
Krasnobród na rok 2017.
§ 1.
Regulamin przyznawania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na
terenie nieruchomości położonych w gminie Krasnobród, zwany dalej „Regulaminem”, określa
zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu przez Gminę Krasnobród pomocy na usuwanie
wyrobów oraz odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, znajdujących się na terenie
nieruchomości położonych w jej granicach.
§ 2.
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości
zlokalizowanej na terenie gminy Krasnobród, z której zamierzają usunąć wyroby i/lub odpady
niebezpieczne zawierające azbest pochodzące z demontażu z budynków mieszkalnych
i gospodarczych, gdzie nie prowadzona jest działalność gospodarcza a także wyrobów azbestowych
zmagazynowanych na w/w nieruchomościach.
§ 3.
Pomoc na usuwanie wyrobów zawierających azbest polega na pokryciu przez Gminę Krasnobród
w całości kosztów:
1) usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, zgromadzonych na nieruchomościach
do dnia 6 maja 2004 r., tj. do dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z
późn. zm.), poprzez transport do miejsca ich składowania i utylizację na składowisku odpadów
niebezpiecznych;
2) usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach
od dnia 6 maja 2004 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649
z późn. zm.), poprzez transport do miejsca ich składowania i utylizację na składowisku odpadów
niebezpiecznych;
3) usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wytworzonych w wyniku
gwałtownych zjawisk atmosferycznych takich jak: silne wiatry, nadmierne opady śniegu, grad,
burze, lub pożaru, lub uszkodzenia budynku, poprzez transport do miejsca ich składowania i
utylizację na składowisku odpadów niebezpiecznych oraz usunięcia wyrobów zawierających azbest,
które częściowo zachowały się na zabudowaniach.
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§ 4.
1. Nie udziela się pomocy na usuwanie wyrobów i/lub odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest pochodzących z zabudowy, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.
2. Pomoc nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest poniesionych
przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc na usunięcie odpadów zawierających azbest, o
których mowa w § 3.
3. W ramach pomocy nie będą finansowane koszty zakupu materiałów i wykonania nowych
pokryć dachowych.
§ 5.
1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy określonej w § 3 jest złożenie w Urzędzie
Miejskim w Krasnobrodzie wniosku o przyznanie pomocy na usuwanie wyrobów zawierających
azbest, zwanego dalej „wnioskiem”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku następujące załączniki:
1) kserokopię zgłoszenia lub poświadczenia dokonania zgłoszenia robót budowlanych w zakresie
usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z kopią mapy sytuacyjnej lub pozwolenia na
wykonanie robót – w przypadku kiedy zgłoszenie takie obowiązywało (demontaż do 31 grudnia
2016 r.).
2) pisemne oświadczenie o wykonaniu prac związanych z demontażem wyrobów zawierających
azbest, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z poźn. zm.) - w przypadku
ubiegania się o pomoc w zakresie usunięcia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
zgromadzonych na nieruchomościach i wytworzonych od dnia 6 maja 2004 r.; którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) pisemne oświadczenie, w którym wnioskodawca uprawdopodobni, że odpady niebezpieczne
zawierające azbest powstały w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych takich jak: silne
wiatry, nadmierne opady śniegu, grad, burze, pożar lub uszkodzenie budynku - w przypadku gdy
upływ czasu uniemożliwia stwierdzenie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie,
podczas czynności oględzin miejsca zdarzenia, o której mowa w § 6 ust. 2 , zaistnienia zdarzenia
skutkującego powstaniem takich odpadów; którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
4) pisemne oświadczenie o wykonaniu prac związanych z demontażem wyrobów zawierających
azbest wykonanych przed 6 maja 2004 r. – dotyczy tylko sytuacji gdy nie można złożyć
oświadczenia nr 2 lub oświadczenia o zmagazynowaniu wyrobów zawierających azbest, który nie
był montowany na obiektach budowlanych.
3. Wniosek składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku załączania do wniosku kserokopii
dokumentów, o których mowa w ust. 2, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów w celu
poświadczenie za zgodność z oryginałem.
4. Formularze wniosków będą dostępne do pobrania w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim
w Krasnobrodzie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy Krasnobród.
5. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane z chwilą ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Osoba zamierzająca
nadal ubiegać się o pomoc zobowiązana jest wystąpić z nowym wnioskiem.
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6. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane do przyznania pomocy w kolejności ich wpływu do
Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, do wyczerpania środków finansowych przyznanych Gminie
Krasnobród bądź środków własnych gminy Krasnobród przeznaczonych na ten cel w danym roku
budżetowym. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wynikach kwalifikacji i zatwierdzeniu
wniosku do realizacji po zawarciu przez Gminę Krasnobród umowy z wykonawcą.
7. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych lub ze względu
na uzasadnione odstąpienie wnioskodawcy od wykonania zadania, będą kwalifikowane do
przyznania pomocy w pierwszej kolejności w roku następnym, jeśli wnioskodawca zadeklaruje
potrzebę dalszego ubiegania się o pomoc poprzez złożenie nowego wniosku. Brak deklaracji w
terminie do końca roku w którym wniosek został złożony spowoduje jego odłożenie do akt.
8.Zastrzega się, że złożenie wniosku o pomoc nie prowadzi do powstania po stronie wnioskodawcy
jakiegokolwiek roszczenia wobec Gminy Krasnobród realizującej zadanie w zakresie usuwania
wyrobów i odpadów zawierających azbest.
§ 6.
1. Termin składania wniosków o których mowa w § 5 realizowany będzie w okresie od 24 kwietnia
2017 r. do 10 maja 2017 r.
2. Wniosek o usunięcie odpadów i/lub wyrobów wymienionych w § 3 pkt 3 należy złożyć
niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia tam opisanego. Po otrzymaniu wniosku o usunięcie tego
rodzaju odpadów i/lub wyrobów, upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
dokona czynności oględzin miejsca zdarzenia, z której sporządzi protokół. Protokół, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie następnie dołączony do złożonego przez wnioskodawcę
wniosku i wraz z nim rozpatrzony.
3. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadania nie wyklucza
się przeprowadzenia naboru wniosków w dodatkowym terminie. W takim przypadku informacja
zostanie podana w formie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie,
tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz tablicy Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.
§ 7.
1.Wyroby i odpady niebezpieczne zawierające azbest usuwa uprawniony wykonawca, któremu
Gmina Krasnobród w danym roku budżetowym stosownie do przeznaczonych na ten cel środków
finansowych udzieli zamówienia na wykonanie takiego zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca otrzyma wykaz nieruchomości objętych zadaniem sporządzony na podstawie listy
sporządzonej z wniosków złożonych w terminie o którym mowa w § 6 ust. 1.
2.Termin wykonania prac w ramach zamówienia określać będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą
Krasnobród a wykonawcą. Szczegółowy termin wykonania robót na danej nieruchomości ustala
wnioskodawca w porozumieniu z tym wykonawcą po otrzymaniu z Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie zawiadomienia o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji.
3. Jeśli wnioskodawca przed rozpatrzeniem wniosku o pomoc w zakresie wymienionym w § 3
spowoduje usunięcie wyrobów zawierających azbest przez inny podmiot niż wykonawca z którym
gmina Krasnobród zawarła umowę zobowiązany jest powiadomić pisemnie o tym niezwłocznie
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Urząd Miejski w Krasnobrodzie. W takim przypadku wnioskodawca nie będzie mógł ubiegać się o
zwrot kosztów takiej usługi.
4. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wymienionych w § 3 przekazywane będą
bezpośrednio wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Pomiędzy Gminą Krasnobród i wnioskodawcą
którego wniosek został zakwalifikowany do przyznania pomocy nie będą dokonywane żadne
rozliczenia finansowe.
§ 8.
1. Zastrzega się prawo kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego pomocą na każdym jego etapie
przez osoby działające z upoważnienia Burmistrza Krasnobrodu.
2. Naruszanie przepisów Regulaminu może spowodować odmowę przyznania lub pozbawienie
przyznanej pomocy.
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